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Ten zuiden van de Belgische plaatsen Kanne en Eben-Emael ligt het rustige Franstalige dorpje Wonck.
Deze toch wel pittige wandeling begint met een leuk stuk langs de Geer over leuke bospaadjes en dan klimt
u omhoog naar het dorp Houtain-Saint-Siméon. Via veldwegen wandelt u naar het gehuchtje Hauts de
Froidmont en dan volgt u een panoramisch weggetje. U klimt steil naar een plateau en via veldwegen en
een prachtig paadje langs de Geer komt u weer in Wonck. U zult hier niet veel wandelaars tegen komen, het
is een zeer rustig gebied.
GPS-afstand 17000 m, hoogteverschil 77 m en looptijd 4 uur.

blz 2 van 2
Startpunt: Kerk van Wonck, Rue des Martyrs 5, Wonck. Wonck bereikt u via Maastricht - Cannerweg Kanne - Eben-Emael.

153 WONCK 17 km
1.
Staande met uw rug naar de kerk op de 3sprong, met links huisnr. 5 en 7, gaat u bij
verbodsbord R langs het verbodsbord (verboden
voor fietsers en paarden) het voetpad omlaag
langs huisnr. 6.
(De toren van de SintLambertuskerk stamt uit de 12de eeuw. In de kerk
bevindt zich een romaanse doopvont uit de 12de
eeuw. De pastorie dateert van de 17de eeuw). Steek
de Geer (Jeker) over en ga dan meteen R over het
pad met rechts van u de beek. Aan de 3-sprong
bij brug gaat u RD met links van u het “kanaaltje”.
Negeer alle bruggetjes. Aan de asfaltweg loopt u
RD.
Aan de 3-sprong gaat u L (rue des
Plantanes). Steek de voorrangsweg (Grand
Route) over en loop RD (oranje/rood/Rue de
Pierreux). Aan de 4-sprong gaat u RD onder het
spoorwegviaduct door. Na 20 m gaat u scherp R
het graspaadje omhoog. Volg nu 1 km het pad dat
parallel loopt aan de rechtsgelegen spoorlijn. Na
bijna 500 m gaat u aan de 3-sprong, met rechts
het viaduct, L (blauw) over het pad. Aan de
asfaltweg gaat u R (geel/oranje/rood) omlaag.
2. Na 30 m gaat u schuin L over het bospad.
Negeer zijpaden. Aan de kruising gaat u scherp
R de asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u
RD langs huisnr. 1a. Aan de T-splitsing bij
viaduct gaat u L. Na 20 m gaat u R
(geel/rood/oranje) over de bosweg. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD langs de
spoorlijn. Bij de ingang van steengroeve neemt u
aan de linker zijde het pad (geel/rood/oranje),
evenwijdig aan de weg. Volg geruime tijd het
bospad. Aan de asfaltweg gaat u R (alle
wandelmarkeringen). Aan de T-splitsing gaat u L
de bosweg omhoog. Na geruime tijd gaat u aan
de 3-sprong L (blauw) langs een draaihekje het
graspad omhoog. Aan de 4-sprong gaat u RD
over de veldweg. (U verlaat hier de blauwe route).
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD
richting dorp. In het dorp Houtain-Saint-Siméon
gaat u RD over de asfaltweg.
3. Aan de kruising bij verkeersspiegel gaat u L.
Neem dan de eerste eenrichtingsweg R langs de
kerk. (Kijk ook eens op het oude kerkhof). Aan de Tsplitsing gaat u L langs huisnr. 25. Aan de
kruising gaat u R (Rue du Sartay). Bij de rotonde
gaat u RD. Meteen daarna gaat R over het
verharde pad (Liege 21). Aan de 4-sprong bij

picknickbank en veldkruisje gaat u L (rood/groen)
over de veldweg. Steek bij verkeersspiegel de
asfaltweg over en loop RD (rood/groen) de
veldweg omhoog.
Aan de kruising van
veldwegen gaat u RD (groen). Aan de kruising bij
stenen veldkruis gaat u RD. Aan de 3-sprong
voor laagstamboomgaard gaat u L (groen) de
veldweg omlaag. U passeert een picknickbank
met mooi uitzicht, een fijne pauzeplek na 9,6 km
en volg de veldweg (rood/geel) omlaag.
4.
Aan de T-splitsing gaat u L over de
betonplatenweg.
Steek
schuin
links
de
voorrangsweg (rue de Tongres) over en ga RD
(wit/rood) de veldweg omhoog. Aan de Y-splitsing
gaat u R (groen) steil omhoog. (Als u bijna boven
rechts een paadje inloopt heeft u uitzicht op een
diepe mergelgroeve). Boven aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u L over de betonplatenweg. Na
enige tijd wandelt u door het gehucht Hauts de
Froidmont. Aan de 3-sprong gaat u RD (wit/rood)
over de veldweg. Aan de volgende 3-sprong gaat
u L (wit/rood) tussen de akkers door. Aan de 4sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u R
(blauw/rood) over de veldweg. Na geruime tijd
gaat u aan de 3-sprong RD (geel) over de
asfaltweg. Negeer veldweg rechts. (Links heeft u
uitzicht op Wonck). Aan de kruising steekt u RD de
spoorlijn over en volg de asfaltweg.
5. Neem de eerste veldweg R (geel) en loop de
steile weg omhoog. Boven aan de kruising bij
wandelmarkeringspaal gaat u L (geel ) over de
veldweg. Aan de T-splitsing gaat u R (geel) over
de verharde weg. Neem dan het eerste graspad L
(geel/oranje).
Aan de T-splitsing gaat u L
(oranje/geel) over de veldweg.
Steek de
doorgaande weg over en loop RD (oranje/geel)
over de veldweg. Aan de 3-sprong gaat u R
(oranje/geel). Aan de volgende 3-sprong gaat u L.
10 Meter verder aan alweer een 3-sprong gaat u R
(oranje/geel). Aan de T-splitsing bij zitbank gaat
u R (oranje/geel) over het betonplaten pad. Aan
de 3-sprong bij zitbank gaat u L (geel/groen)
langs het draaihekje over het pad langs de Geer.
Aan het eind gaat u RD (geel/groen) over de
asfaltweg en u bent weer in Wonck. Aan de Tsplitsing gaat u L omlaag. Aan de ruime 3-sprong
voor de brug gaat u R. Negeer zijweg rechts
omhoog en u komt weer bij de kerk.
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